
กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑/๑๔

รายชื่อผูสอบประโยคบาลี  ชั้นประโยค ป.ธ. ๔ ได
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด

๑ สามเณรสุวัฒน ศรีแกว ๑๘ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๒ สามเณรวงศธร คะชะนา ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๓ พระมหาวรุฒ กิตฺติสาโร บุญประคม ๓๐ ๖ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๔ พระมหาชัยเจริญ สุทฺธสีโล อนเจริญ ๒๘ ๙ ราชนัดดาราม วัดเทพธิดาราม
๕ พระมหาณัฐปภัสร ปภสฺสโร โชคศิลปสาท ๒๙ ๔ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส
๖ พระมหาธราดล จตฺตมโล แจมแจง ๒๓ ๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๗ สามเณรณันทวัจน เมตตาวิริยะ ๒๕ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๘ สามเณรโชคดี ขุนจันทร ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๙ สามเณรวีระชาติ นาคจุติ ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๑๐ พระมหาธีริศ ทีปวํโส กรพัน ๖๓ ๑๑ จอมศรี วัดบพิตรพิมุข
๑๑ สามเณรเฉลิมราช กลอมกลั่น ๑๕ เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๒ พระมหารัตนศักด์ิ ชุตินฺธโร พุทธวงษ ๒๖ ๖ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๑๓ พระมหาทักษิณ จิรวฑฺฒโน บุญกะยะ ๒๒ ๒ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๑๔ สามเณรจิรพงศ จิตพิเศษ ๑๗ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๑๕ สามเณรวิศรุต นาบอน ๑๖ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๑๖ พระครูปลัดวรวิทย วรวิชฺโช จงใจดี ๒๕ ๕ บางนาใน วัดบางนาใน
๑๗ พระหนึ่ง กุสโล คําแกว ๒๓ ๓ บางนาใน วัดบางนาใน
๑๘ สามเณรธีรเมธ ทับทิม ๑๙ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๑๙ สามเณรพิเชษฐ ราชโส ๑๘ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๒๐ สามเณรพงศกร ทุมมานาม ๑๘ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๒๑ สามเณรสิริมงคลชัย ประวันเณย ๑๖ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๒๒ สามเณรชินวัตร ทบบุญ ๑๖ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๒๓ สามเณรคมกริช โคตรสงคราม ๑๖ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๒๔ พระมหาวิทวัส สุรตนทสฺสี ชางปลูก ๒๒ ๑ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
๒๕ พระมหาศรุธ ฐิตเมโธ ศรีสุวรรณ ๔๓ ๕ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน
๒๖ พระมหาณัฐวงศ เขมญาโณ ทองมา ๔๐ ๑๙ ยานนาวา วัดยานนาวา
๒๗ พระมหาณัฏฐพัชร กตธมฺโม รังสีชินบัญชร ๓๑ ๑๑ วัดศรีเอี่ยม วัดวัดศรีเอี่ยม
๒๘ พระมหาภาทิศ สงฺกิจฺโจ พุทธาปณิธาน ๒๙ ๑๐ วัดศรีเอี่ยม วัดวัดศรีเอี่ยม
๒๙ พระมหาฉัตรา ถาวโร พูลสวัสดิ์ ๒๙ ๕ วัดศรีเอี่ยม วัดวัดศรีเอี่ยม
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สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๐ สามเณรธนภูมิ รอบรู ๑๘ วัดศรีเอี่ยม วัดวัดศรีเอี่ยม
๓๑ สามเณรสิทธิชัย พลเสนา ๑๖ วัดศรีเอี่ยม วัดวัดศรีเอี่ยม
๓๒ สามเณรอภิวิชญ เมืองจันทร ๑๖ วัดศรีเอี่ยม วัดวัดศรีเอี่ยม
๓๓ พระมหาประสิทธิ์ คุตฺตมงฺคโล แสกะโทก ๕๒ ๗ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๓๔ พระมหาจารุกิตต์ิ อนุตฺตโร แรงจบ ๒๗ ๖ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๓๕ พระมหากําธร กตปฺุโญ พงษสิทธ์ิ ๓๓ ๔ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๓๖ สามเณรวรวิทย วิรัชวงค ๑๖ สามพระยา วัดสามพระยา
๓๗ สามเณรณัฐพงศ โกกระบูรณ ๑๖ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
๓๘ พระมหาธวัชชัย ธมฺมชโย บุญศรี ๒๖ ๖ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
๓๙ สามเณรพงศธร สุธรรม ๑๙ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
๔๐ สามเณรระพีพัฒน อวมนุสนธิ์ ๑๕ แสนสุข วัดแสนสุข
๔๑ สามเณรอุมบุญ ทิพชัยยา ๑๕ แสนสุข วัดแสนสุข
๔๒ สามเณรธนวัฒน ทองตนวงษ ๑๕ แสนสุข วัดแสนสุข
๔๓ พระมหาสิงหเดช อตฺถโกวิโท หนาสมัย ๔๙ ๑๓ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน
๔๔ สามเณรปภาวิน สงเคาะ ๑๙ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม
๔๕ สามเณรจิรายุทธ สุภาพ ๑๕ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม
๔๖ พระมหาสิงหา สุภทฺโท กลิ่นศักด์ิ ๔๖ ๑๐ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
๔๗ สามเณรภูตะวัน อยูหลัง ๑๖ กระทุม วัดกระทุม
๔๘ สามเณรพรเทพ จันทรแกน ๑๖ กระทุม วัดกระทุม
๔๙ สามเณรกษิดินทร วาบานพลับ ๑๙ หนองจอก คณะเขตหนองจอก
๕๐ พระมหาจีระศักด์ิ ฐานิโย อินทรวิชัย ๓๘ ๕ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๕๑ สามเณรพงศธร ทิคุนันท ๑๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๕๒ พระมหากายเพชร วชิรกาโย ทันโส ๒๕ ๕ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
๕๓ สามเณรพุฒิพงษ ตนเพ็ง ๑๖ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๕๔ สามเณรศราวุฒิ รักษาชาติ ๑๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๕๕ พระมหาพาณุ ปริสุทฺโธ ระวิวงศ ๕๐ ๕ บุปผาราม วัดบุปผาราม
๕๖ พระมหาพิภพ รตนโสภโณ สุพรรณรัตน ๓๙ ๔ บุปผาราม วัดบุปผาราม
๕๗ พระมหาถิรวัฒน อธิวฑฺฒโน สุตะพันธ ๒๕ ๔ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส
๕๘ สามเณรอุดมชัย อํานาจสิริดล ๑๕ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส
๕๙ พระมหาทิด ธมฺมกาโม จิตตกะ ๒๖ ๖ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๖๐ สามเณรธีรวัฒน ลาพันธ ๑๖ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๖๑ พระมหาดนัย อาทิตฺโต แซโงว ๔๑ ๖ อางแกว วัดปากน้ํา
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สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๖๒ พระมหาวิชาญ ชินวํโส จันทรศิล ๓๑ ๑๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๓ พระมหาณรงค ฐานุตฺตโร สัจจะสมบัติฐานะดี ๔๗ ๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๔ พระมหาจิระเดช จารุวณฺโณ สวัสดิ์รัมย ๒๖ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๕ พระมหาวิไล กตปฺุโญ พึ่งพา ๔๐ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๖ พระมหาปติพงษ ภูริปฺโญ เต็มศรี ๓๑ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๗ พระมหาอดิเรก เตชวณฺโณ มะกรูดอินทร ๒๖ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๘ พระมหารัฐฐา รฏฐธมฺโม จารัส ๒๓ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๙ พระมหาวิษณุ ปฺญาพลโพธิ พูนสวัสดิ์ ๓๒ ๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๐ พระชัยณรงค กตสาโร ปูสังข ๔๒ ๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๑ พระมหาอังคาร จิรธมฺโม ทัศวงษ ๔๑ ๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๒ พระมหากิตต์ิภัทร กิตฺติภทฺโท เรืองศิริ ๔๓ ๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๓ สามเณรพานุต เพียบ ๒๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๔ สามเณรกิตติภพ บุญไชย ๒๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๕ สามเณรกิตติธร วรคันทักษ ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๖ สามเณรพลวัฒน ศรีบุรินทร ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๗ สามเณรประจักษ มีผล ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๘ สามเณรจีรพัฒน พันธุชิน ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๙ สามเณรนฤเบศร เสนาลา ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๐ สามเณรศุภศิลป สุหา ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๑ สามเณรพลวัต กุลสา ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๒ สามเณรมนูญ สมหลา ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓ สามเณรกัมปนาท จันทรปญญา ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๔ สามเณรจักรี สกุลทอง ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๕ สามเณรศิริชัย ขันธุรา ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๖ สามเณรยศพนธ เหมือนจันทร ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๗ สามเณรภูวฤทธ์ิ ศรีทน ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๘ สามเณรธนภัทร สุทิพย ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๙ สามเณรปยวิทย บุญเสือ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๐ สามเณรเกียรติศักดิ์ ประกายแกว ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๑ สามเณรรัตนพล แกวมา ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๒ สามเณรอาทิตย เสงี่ยมงาม ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๓ สามเณรพีรพล เขียวหอม ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
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สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๙๔ สามเณรศักรินทร ผายเงิน ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๕ สามเณรธนาวิน โคตรธรรม ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๖ สามเณรวรรณชัย ขําขจร ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๗ สามเณรมงคล ประมังคะตา ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๘ สามเณรอรรถพร ประทุมทอง ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๙ พระมหากฤษฎา ยติสุโภ เอียบสกุล ๓๑ ๖ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๑๐๐ สามเณรปุณภพ ๑๗ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๑๐๑ สามเณรนราธิป ผาชา ๑๖ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๑๐๒ พระมหารองลี จารุวณฺโณ เยียเลงลี ๒๓ ๔ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๑๐๓ สามเณรบุญทัน ไชยะลัก ๒๑ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๑๐๔ สามเณรสุรชัย นึกอนันต ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๕ สามเณรพัชรพล พรหมบุตร ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๖ สามเณรพิทวัส บุญชวย ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๗ สามเณรศิรวิทย เมืองจันทร ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๘ สามเณรศุภชัย ศรีวังนอก ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๙ สามเณรณัฐวุฒิ วารุกะกุล ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๑๐ สามเณรพีรพัฒน รินทรวงศ ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๑๑ สามเณรชิษณุพงศ บุญอุม ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๑๒ พระมหาสุชาติ ยสวฑฺฒโน วิวาสุขุ ๖๐ ๒๔ บางมดโสธราราม คณะเขตทุงครุ
๑๑๓ พระมหาจิรายุ ญาณวีโร พันธมาลี ๒๕ ๖ ใหมเทพนิมิตร คณะเขตบางพลัด
๑๑๔ พระมหามาโนช อภิวิชฺโช ภารนันท ๓๗ ๙ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๑๕ พระมหาทาว ชยพหุโล ถาจ ๒๙ ๙ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๑๖ พระมหาภัทรกร กตสาโร บุญยะวัตร ๒๑ ๒ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๑๗ สามเณรนันทภพ เหมทานนท ๒๐ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๑๘ พระมหาโอภาส โอภาโส มีบุญ ๖๕ ๕ อุบลวนาราม นนทบุรี
๑๑๙ พระมหานิติรุทธ สิริธมฺโม ศรีสุธรรม ๔๓ ๘ กู นนทบุรี
๑๒๐ พระมหาวันลพ กมฺมสุโภ ขุนศรีรอด ๔๕ ๘ ไผเหลือง นนทบุรี
๑๒๑ พระภาณุวิชญ ปริมุตฺโต ศาลางาม ๔๙ ๕ เปรมประชา ปทุมธานี
๑๒๒ สามเณรชัชวาล ธรรมหล่ิง ๑๗ สิงห ปทุมธานี
๑๒๓ พระมหาชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ ๓๗ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๒๔ พระมหาอานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณรัตน ๒๙ ๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๒๕ พระมหามงคล คุณมงฺคโล เสนาธง ๒๘ ๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๕/๑๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๑๒๖ พระมหาบดีธรรม ธมฺมาภิรโม เศรษฐมาตย ๒๖ ๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๒๗ สามเณรราเชนทร มั่นพุฒ ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๒๘ สามเณรเอกพงษ พุมพวง ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๒๙ สามเณรกัมปนาท สุวรรณเลิศ ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๐ สามเณรธนวรรธน เจริญอนันตสิน ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๑ สามเณรนรเศรษฐ เขตแดน ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๒ สามเณรฐิติพงษ แซต้ัน ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๓ สามเณรอนันตญา บุตรอําคา ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๔ สามเณรอภิวิชญ ศรีขอ ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๕ สามเณรดิน นนลือชา ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๖ สามเณรสุทธิภัทร รุงโรจน ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๗ สามเณรอมฤต มหาคุณาวสุ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๘ สามเณรปยะ จิตรซ่ือ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๙ สามเณรธันวา ธรรมเจตเดชา ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๐ สามเณรสงบุญ จําปาเงิน ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๑ พระมหาศิวะ ชวโน แซเจี่ย ๒๖ ๔ บางดวนใน สมุทรปราการ
๑๔๒ พระมหาสมัย อธิมุตฺโต สุกเพ็ง ๕๐ ๘ แพรกษา สมุทรปราการ
๑๔๓ พระมหาพรหมกมล ภูริปฺโญ คําเสียงใส ๔๓ ๗ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ
๑๔๔ สามเณรศรชัย จันทบุตร ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๔๕ สามเณรพงศกร ภูวงศา ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๔๖ สามเณรโสภณวิชญ สาแกว ๑๕ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๔๗ สามเณรธนวินทร บุญศรี ๑๖ หัวคู สมุทรปราการ
๑๔๘ สามเณรธงชัย วาทศุภกุล ๑๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๔๙ สามเณรธนวัฒน สุขสัตย ๑๗ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๕๐ สามเณรนนทภัทร ผาทา ๑๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๕๑ สามเณรราเมส แสงทอง ๑๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๕๒ พระมหายศวัฒน ฐิตมโน วสุโชติพงศ ๔๕ ๑๑ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๕๓ พระมหาสุทธิศักดิ์ ปยธมฺโม สิงหะ ๓๐ ๙ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๕๔ พระมหาจักรพันธ อคฺคธมฺโม วาทะวิจิตรกุล ๔๐ ๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๕๕ สามเณรบุญหลาย โพธ์ิคํา ๑๙ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๕๖ สามเณรกฤษณนันทร วงศบุญ ๑๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๕๗ สามเณรณัชพล บุญสาร ๑๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๖/๑๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๑๕๘ พระมหานคร นคโร สุภาผล ๒๘ ๖ ไผโสมนรินทร พระนครศรีอยุธยา
๑๕๙ สามเณรภาณุชพงษ ภูปาทา ๑๗ ขนอนใต พระนครศรีอยุธยา
๑๖๐ สามเณรไพโรจน ศุภนาม ๒๒ ตะโก พระนครศรีอยุธยา
๑๖๑ สามเณรธาดา วงษบุญธรรม ๑๘ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๖๒ สามเณรนพดล ชัยรัตน ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๖๓ พระมหามรรคพงษ อคฺคญาโณ แสวงผล ๒๓ ๔ นางในธัมมิการาม อางทอง
๑๖๔ สามเณรพงศภรณ เวชชกรรม ๑๘ พระพุทธฉาย สระบุรี
๑๖๕ พระมหาหวางอัน สนฺตจิตฺโต อาจ ๒๗ ๗ โคกกะเทียม ลพบุรี
๑๖๖ พระมหาเฮียง กวิวํโส เจา ๒๐ ๑ โคกกะเทียม ลพบุรี
๑๖๗ พระมหาสมัคร อติภทฺโท นาซิน ๒๔ ๖ มหาสอน ลพบุรี
๑๖๘ สามเณรนัฐพงษ สิทธิจันทรเสน ๑๙ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี
๑๖๙ พระมหาจํานงค ปภสฺสโร บุตรนอย ๕๗ ๓๗ บอแร ชัยนาท
๑๗๐ สามเณรณัฐยชญ เกณสาคู ๑๕ โพธ์ิงาม ชัยนาท
๑๗๑ พระมหาพรหมมา จิตฺตถาวโร จวงถาวร ๒๐ ๑ มณีสถิตกปฏฐาราม อุทัยธานี
๑๗๒ สามเณรเปนหนึ่ง ศิลาภัย ๑๖ มณีสถิตกปฏฐาราม อุทัยธานี
๑๗๓ พระมหาอํานาจ ญาณวโร เขตขันฑ ๓๕ ๑๔ โพธาราม นครสวรรค
๑๗๔ พระมหาพิสิทธ์ิ กนตฺธมฺโม สุขโข ๒๙ ๑๐ โพธาราม นครสวรรค
๑๗๕ พระมหาชัยวัฒน จตฺตมโล พรหมสนธิ ๕๕ ๒๗ ไทรเหนือ นครสวรรค
๑๗๖ พระมหานพนันท ธมฺมธโร ศิริโยธา ๔๓ ๒๓ ไทรเหนือ นครสวรรค
๑๗๗ สามเณรธนกร อชิตพล ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๑๗๘ สามเณรชาญวิทย ล้ีพล ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๑๗๙ พระมหาภิญโญ สนฺตวาโจ พิศมัย ๒๖ ๗ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร
๑๘๐ สามเณรณัฐวุฒิ สิริวัฒน ๑๖ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร
๑๘๑ พระมหาใหญ อภินนฺโท คูณกระโทก ๔๖ ๒๗ โพธิ์งาม เพชรบูรณ
๑๘๒ พระมหาสงา ฐานวีโร ดวงโพธ์ิ ๕๙ ๑๔ โพธ์ิงาม เพชรบูรณ
๑๘๓ พระมหาประดิษฐ ปคุโณ เท่ียงตรง ๔๒ ๑๘ ประเชชัย เพชรบูรณ
๑๘๔ พระมหาสมเดช รกฺขิตธมฺโม พวงพิมาย ๕๘ ๓๕ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๑๘๕ พระมหาจรัญ สิริทตฺโต เนตรภิรมย ๖๑ ๓๗ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๑๘๖ พระมหาสุเมธีย สุเมธโส ทวีทรัพย ๓๖ ๙ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๑๘๗ พระมหาสายชล วรธมฺโม ดอกไม ๒๘ ๕ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๑๘๘ สามเณรธนโชติ ทูเกาะพลุก ๑๘ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๑๘๙ พระมหาอิศราพงษ โชติปฺโญ บุญเสริมวงศา ๓๓ ๑๓ พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๗/๑๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๑๙๐ สามเณรปยวัฒน ขํามา ๑๕ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๑๙๑ พระมหาเสกสรร ฐิติสมฺปนฺโน กฤษสุวรรณ ๔๓ ๑๑ บานแถว พิษณุโลก
๑๙๒ พระมหาเกษม กนฺตวีโร สงแสง ๕๑ ๔ บานแถว พิษณุโลก
๑๙๓ พระมหาอภิวัฒน จนฺทวํโส พรมมี ๒๘ ๗ สังฆาราม สุโขทัย
๑๙๔ พระมหากมลชัย กมโล ย้ิมอ่ํา ๔๔ ๙ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ
๑๙๕ พระมหาพีรวัส ญาณวีโร ดารินทร ๓๒ ๕ โพธิคุณ ตาก
๑๙๖ สามเณรภูสิทธ เลิศผกา ๒๑ โพธิคุณ ตาก
๑๙๗ สามเณรบอย ๑๘ โพธิคุณ ตาก
๑๙๘ พระมหาสมคิด ปริปุณฺโณ ปนคํา ๒๕ ๕ มณีไพรสณฑ ตาก
๑๙๙ สามเณรขจรศักดิ์ ๑๗ ราษฎรเจริญธรรม ตาก
๒๐๐ พระมหาวีรพงษ ธมฺมิสฺสโร ตรีพรเจริญ ๓๘ ๑๕ จองคํา ลําปาง
๒๐๑ พระมหาธนชัย อกิฺจโน ลิมปไพฑูรย ๓๘ ๙ จองคํา ลําปาง
๒๐๒ พระมหาธนวัชร องฺกุโรภาโส ผันผาย ๒๑ ๑ จองคํา ลําปาง
๒๐๓ สามเณรอริยธัช บุญตอบ ๑๕ จองคํา ลําปาง
๒๐๔ สามเณรวัชระ สุริยะทุง ๑๔ จองคํา ลําปาง
๒๐๕ พระมหาจิรนัส สิริจนฺโท เจริญรุง ๓๒ ๑๒ พระธาตุผาเงา เชียงราย
๒๐๖ สามเณรทศพล นามใส ๑๙ พระธาตุผาเงา เชียงราย
๒๐๗ สามเณรธนาทร สารบุญ ๒๐ ศรีโคมคํา พะเยา
๒๐๘ สามเณรกนกพล ตุยพิมพ ๒๐ ศรีโคมคํา พะเยา
๒๐๙ สามเณรรัตนพล ฉลาดลํ้า ๑๙ ศรีโคมคํา พะเยา
๒๑๐ พระครูสุตชัยโสภณ สิรินฺธโร เกาแดชา ๔๔ ๒๕ ดอนมูล พะเยา
๒๑๑ พระมหาชัยอนันต ฐานวโร ดานนอก ๒๖ ๕ พระธาตุชอแฮ แพร
๒๑๒ สามเณรบูรพา บางสี ๑๖ ชัยมงคล แพร
๒๑๓ พระมหาพิทักษ พุทฺธวิริโย วงศอิน ๓๘ ๙ รองซอ แพร
๒๑๔ พระมหาจักรกฤษณ อุปฺปลี จงกล ๒๒ ๒ บุพพาราม เชียงใหม
๒๑๕ พระมหาทรงพล โชติโย อิ่มเกษม ๔๔ ๑๒ สมเด็จอาสภวัน เชียงใหม
๒๑๖ พระมหาสุทธิศักดิ์ สิรินฺธโร ศรีวิลัย ๓๑ ๓ ดอนแกว เชียงใหม
๒๑๗ พระมหาฐาปกรณ ฐานธมฺโม ลองไชย ๒๖ ๔ ปาดาราภิรมย เชียงใหม (ธ)
๒๑๘ พระมหาพรชัย อาภากโร อธิการโกวิทย ๔๓ ๕ ปาไมแดง เชียงใหม
๒๑๙ สามเณรร่ิง จอเมือง ๑๙ ปาไมแดง เชียงใหม
๒๒๐ สามเณรวิจิตร เวียงกุมภา ๑๗ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๒๒๑ พระมหาบี ปฺญาวชิโร สุขกรมใส ๔๐ ๑๘ ดอยสัพพัญู เชียงใหม
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๘/๑๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๒๒๒ พระมหาชุมพร ธมฺมรมฺโม คลองละเอียด ๒๓ ๓ บานขุน เชียงใหม
๒๒๓ สามเณรคมกฤต เจริญธนมิตร ๑๘ บานขุน เชียงใหม
๒๒๔ สามเณรอภิชาติ แฮแกว ๑๖ บานขุน เชียงใหม
๒๒๕ สามเณรณัฐพัชร จิตรสม ๑๖ บานขุน เชียงใหม
๒๒๖ สามเณรพันศักด์ิ คงนอย ๒๐ มวยตอ แมฮองสอน
๒๒๗ พระมหายศธิศักด์ิ เตชปฺโญ คําสอนทา ๔๗ ๑๑ บวรพุทธาราม อุดรธานี
๒๒๘ พระมหาธีรดา สมจิตฺโต ขมิ้น ๔๑ ๑๒ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๒๒๙ พระมหาสุรพล ฐิตปฺุโญ ขันเงิน ๕๙ ๑๖ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๒๓๐ สามเณรสุเมธ อันหนองกุง ๑๘ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๒๓๑ พระมหาวัชรชัย ปยสีโล ศรีสวาง ๔๘ ๒๖ จันทราราม อุดรธานี
๒๓๒ พระมหาอุดม เมธาจนฺโท ศรีตระเวร ๕๕ ๑๑ ศรีนคราราม อุดรธานี
๒๓๓ พระมหาสุริยา ปยภาณี ศรีอนงค ๓๕ ๑๕ สวางโยมาบัย อุดรธานี
๒๓๔ พระมหาวินัย ขนฺติธโร นุยภูเขียว ๔๓ ๗ สวางโยมาลัย อุดรธานี
๒๓๕ พระมหาสมภพ สมจิตฺโต เบาทอง ๗๕ ๘ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี
๒๓๖ พระมหาจอม  กิตฺติคุตฺโต  กูแกว ๓๘ ๕ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี
๒๓๗ พระมหาวัฒนา จิตฺตสาโร แหวดี ๒๖ ๔ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี
๒๓๘ พระมหาพีรพล ชวนปฺโญ พิมพะกรรณ ๒๐ ๑ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี
๒๓๙ พระมหาจํารัส คุตฺตสีโล คาอํากวย ๕๒ ๖ ดอนคง อุดรธานี
๒๔๐ พระมหาประทักษ ภูริปฺโญ สีลากลาง ๔๘ ๙ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๒๔๑ พระมหาธีระชัย สุมโนภาโส สรอยเสนา ๒๑ ๑ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๒๔๒ พระมหาพงษสินธ ถิรจิตฺโต โพธ์ิคํา ๔๒ ๑๒ ชัยภูมิ อุดรธานี
๒๔๓ พระมหาธราวุฒิ ผลญาโณ เคนคําภา ๖๔ ๙ ชัยภูมิ อุดรธานี
๒๔๔ พระมหาเอกราช อิสฺสโร เม็งไธสง ๒๓ ๓ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๒๔๕ พระมหาสุพัฒน ภทฺรรํสี ทองสุทธ์ิ ๒๓ ๓ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๒๔๖ พระมหาพรสิทธ์ิ สิทฺธิพโล ระดาดาษ ๕๖ ๑๖ ปาสามัคคีสันติธรรม อุดรธานี
๒๔๗ พระมหาวัน เตชธมฺโม สีสมบัติ ๔๙ ๗ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี
๒๔๘ พระมหาสมศรี จิรสุโภ มุงโนนบอ ๕๐ ๑๒ นิยมบวร อุดรธานี
๒๔๙ พระมหาวีระชาติ ธีรสิทฺโธ เพ็งแจม ๔๕ ๖ หนองเม็ก อุดรธานี
๒๕๐ พระมหารุง สุจิตโต ฮุยเสนา ๓๘ ๑๒ สระมณี อุดรธานี
๒๕๑ พระมหาพรามณวิชิต ฐานุตฺตโร อุตรธรณ ๓๘ ๑๕ ดงคํา อุดรธานี
๒๕๒ พระมหาวุฒิชัย วชิรธมฺโม พันธุนิบาตร ๓๖ ๖ ดงคํา อุดรธานี
๒๕๓ พระมหาวีรภัทร ธมฺมภทฺโท นีระกุล ๒๐ ๒ โพธิสมภรณ อุดรธานี (ธ)
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๙/๑๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๒๕๔ พระมหาฟาใส อภิชฺชโว สุมามาร ๒๖ ๗ ปาภูกอน อุดรธานี (ธ)
๒๕๕ พระมหาอรุณ คุตฺตธมฺโม พิมพาแสง ๔๐ ๖ ปาภูกอน อุดรธานี (ธ)
๒๕๖ สามเณรวชิรภัทร สุวรรณโคตร ๒๐ ปาภูกอน อุดรธานี (ธ)
๒๕๗ พระเอกอาทิตย ป. อินฺธญาโณ เพียรไทยสง ๒๘ ๑ โนนสวาง อุดรธานี (ธ)
๒๕๘ พระมหาพงษพัศ อติโสภโณ จันทะบาล ๒๕ ๕ โพธิ์ชัย หนองคาย
๒๕๙ สามเณรศักดิ์ดา ปตตะยะโส ๑๘ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย
๒๖๐ สามเณรเสกสรร เสริฐเจิม ๑๗ ปาสางคํา หนองคาย
๒๖๑ พระมหาประจักษ กิตฺติวาที พันหลา ๒๔ ๕ ศรีชมภูองคต้ือ หนองคาย
๒๖๒ พระมหาวราศักด์ิ ญาณวิชโย เรืองสอน ๓๒ ๑๒ ศรีบุญเรือง เลย
๒๖๓ พระมหาวิชัย วิชฺชโย จันทรเหลือง ๖๗ ๑๐ ศรีบุญเรือง เลย
๒๖๔ พระมหากวีพัฒน ฐิตโสภโณ ยารังษี ๒๘ ๙ ศรีบุญเรือง เลย
๒๖๕  พระมหาประพัฒน  อภิวฑฺฒโน  กะติโร ๔๐ ๔ โพนงาม เลย
๒๖๖ พระมหาอนันต อาทิโต สุวรรณกายี ๖๔ ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๒๖๗ พระมหาไพบูลย ธมฺมวโร ลาดี ๖๒ ๙ ศรีบุญเรือง เลย
๒๖๘ พระมหาชัยพร ธมฺมชโย จินดาภูมิ ๔๗ ๑๐ ศรีบุญเรือง เลย
๒๖๙ พระมหาประสิทธ์ิ ติกฺขปฺโญ วิเศษเนตร ๔๙ ๒๘ ศรีบุญเรือง เลย
๒๗๐ พระมหาวิมล สุจิตฺโต กันทาเหล็ก ๔๘ ๑๙ เนรมิตวิปสสนา เลย
๒๗๑ สามเณรกฤษดา วันทองหลาง ๑๘ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
๒๗๒ สามเณรธีระเดช บุญค้ํา ๑๕ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
๒๗๓ พระมหาคงฤทธิ์ ผลญาโณ ออนศรีไพร ๓๙ ๘ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๒๗๔ พระมหาประนมพร คุณวีโร ฟองสารี ๕๒ ๑๗ สายทอง หนองบัวลําภู
๒๗๕ พระมหาพงษพันธ สนฺตกาโย ฝาฝน ๒๘ ๔ สายทอง หนองบัวลําภู
๒๗๖ พระมหากัมปนาท สุภทฺโท โกษาแสง ๒๓ ๔ สายทอง หนองบัวลําภู
๒๗๗ สามเณรกฤษณะ ปานนอก ๑๗ สายทอง หนองบัวลําภู
๒๗๘ สามเณรธนวัฒน แสนวง ๑๖ สายทอง หนองบัวลําภู
๒๗๙ พระมหาอํานาจ วิสาโร คําเครือ ๕๑ ๓ ปาธรรมวิเวก หนองบัวลําภู
๒๘๐ พระมหาเรืองชัย วิจิตฺตธมฺโม รถจันทร ๗๓ ๑๔ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู
๒๘๑ พระมหาพยัพย ฐานงฺกโร บุญสงธรรม ๕๒ ๕ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู
๒๘๒ พระมหาทัด จิรสีโล ศรีโกศล ๗๖ ๑๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๒๘๓ พระมหาตอง ตปสีโล บุตรวงษ ๔๔ ๗ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๒๘๔ พระมหาวิไน ชยเมธี ปรีชัย ๓๙ ๖ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๒๘๕ พระมหาพิชิต วรปฺโญ มาบุญ ๒๕ ๕ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑๐/๑๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๒๘๖ สามเณรวัชระ ลาดบัวขาว ๑๖ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
๒๘๗ สามเณรศักดิ์ดา ศรีหมอก ๑๖ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
๒๘๘ สามเณรเจษฎา พวงทวี ๑๕ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๒๘๙ สามเณรไกรสิทธ์ิ สีหา ๑๖ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๒๙๐ พระมหาปองกานต ฐานจาโร แกนทาว ๔๒ ๕ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
๒๙๑ พระมหาบุญชวย วฑฺฒนปฺุโญ บุรภักด์ิ ๓๐ ๙ หนองแวง ขอนแกน
๒๙๒ พระมหาวาสุทัศน สีลเตโช ชองวารินทร ๒๖ ๖ ชัยศรี ขอนแกน
๒๙๓ สามเณรขจรศักดิ์ อาดสุรินทร ๑๘ ชัยศรี ขอนแกน
๒๙๔ สามเณรชัชวาล ยอดไธสง ๑๗ ชัยศรี ขอนแกน
๒๙๕ สามเณรถิรคุณเดช ปนทอง ๑๖ ชัยศรี ขอนแกน
๒๙๖ พระมหาพนารักษ ปุณฺณวีริโย แสนพันธ ๒๘ ๙ หวยสีทน กาฬสินธุ
๒๙๗ สามเณรคุณาสิน สุทธิทักษ ๑๘ สวางใต กาฬสินธุ
๒๙๘ สามเณรคมสัน บุญยอย ๑๗ บานอน รอยเอ็ด
๒๙๙ สามเณรอภินันท สุโพธ์ิ ๑๕ บานอน รอยเอ็ด
๓๐๐ พระมหาวิสุทธิ์ ปฏิพโล ศรีพิมพ ๔๑ ๑๑ ปายาง รอยเอ็ด
๓๐๑ สามเณรธีราทร พิมพเสนห ๑๘ มณีวนาราม อุบลราชธานี
๓๐๒ พระมหาพีระพงศ วีรวํโส วงคพันธ ๒๘ ๖ คําเข่ือนแกว อุบลราชธานี
๓๐๓ พระมหาอานนท อานนฺทวโร อุทานุเคราะห ๒๒ ๑ คําเข่ือนแกว อุบลราชธานี
๓๐๔ พระมหาอุทัย สุมงฺคโล มูลไชย ๔๒ ๕ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๓๐๕ พระมหาอําพร อคฺคธมฺโม ยงยืน ๓๒ ๗ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๓๐๖ พระมหาวันชนะ กิตฺติสาโร บุญมาเสน ๒๖ ๖ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๓๐๗ สามเณรณราวิชญ สิมพันธ ๑๙ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๓๐๘ สามเณรอัมรินทร ทองบาง ๑๘ ปราสาทเยอเหนือ ศรีสะเกษ
๓๐๙ พระมหาอลงพันธ วรธมฺโม เอียการนา ๔๖ ๒๗ โนนต้ิว ศรีสะเกษ
๓๑๐ สามเณรธนดล สนิท ๑๖ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๓๑๑ สามเณรปรเมศร แกวเมืองนอย ๑๖ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๓๑๒ สามเณรธีรภัทร อายุวงษ ๑๕ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๓๑๓ สามเณรธนาชัย แกนแกว ๑๕ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๓๑๔ สามเณรสิทธิชัย อินภูวา ๑๗ มหาธาตุ นครพนม
๓๑๕ สามเณรอภิศักดิ์ เงาธรรม ๑๘ พระธาตุพนม นครพนม
๓๑๖ สามเณรธนศักด์ิ สวาทดี ๒๐ บูรพารามใต ยโสธร
๓๑๗ สามเณรกรกช ขนันเย่ียม ๑๗ บูรพารามใต ยโสธร
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑๑/๑๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๑๘ สามเณรแสนศักดิ์ พรมมณี ๑๖ บูรพารามใต ยโสธร
๓๑๙ พระมหาวินัย ฉนฺทโก นุชศรี ๔๖ ๖ บานเกาบอ อํานาจเจริญ
๓๒๐ พระมหานพดล ธนวํโส คําภาวัน ๔๗ ๓ บานเกาบอ อํานาจเจริญ
๓๒๑  พระมหาสราวุธ  มหาคุโณ  บุตรัตน ๔๒ ๗ ศรีใคร อํานาจเจริญ
๓๒๒ สามเณรชัยปณต คนดี ๑๗ ประโดก นครราชสีมา
๓๒๓ พระมหาประมาณ อุชุจาโร เรืองมะเริง ๔๔ ๒๐ โพธ์ิ นครราชสีมา
๓๒๔ พระมหานพรัตน สิริภทฺโท ชัยปญญา ๔๒ ๘ นอก นครราชสีมา
๓๒๕ พระมหาชัชวาล ชยธมฺโม ทองจันทร ๓๐ ๑๐ คีรีวันต นครราชสีมา
๓๒๖ พระมหาวิทยา ฐานกโร พานิชชา ๓๓ ๘ บุละกอ นครราชสีมา
๓๒๗ พระมหานิเวช ชินวโร จงแจงกลาง ๔๕ ๒๕ ดานใน นครราชสีมา
๓๒๘ พระครูใบฎีกานิคม กิตฺติญาโณ วงศรีละคร ๕๙ ๒๑ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
๓๒๙ พระครูสุวรรณจันทวิมล จนฺทวณฺโณ ศรีกิมแกว ๕๒ ๓๒ โคกไมแดง บุรีรัมย
๓๓๐ สามเณรวิธวินท สายดวง ๑๘ บัวถนน บุรีรัมย
๓๓๑ สามเณรสันติสุข พะไลรัมย ๑๙ ทาสวาง บุรีรัมย
๓๓๒ พระมหากิตติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก ปทุมมานนท ๕๙ ๑๒ บุตาวงษ บุรีรัมย
๓๓๓ พระมหาศิริพงศ จนฺทปาโมชฺโช ไกรสรพันธ ๓๙ ๑๐ บุตาวงษ บุรีรัมย
๓๓๔ พระครูพิสิฐขันตยาภิรักษ รตฺนวณฺโณ กุลดิถี ๖๐ ๒๕ ขันติการาม บุรีรัมย
๓๓๕ พระมหาบรรเทิง โสภโณ เกตุคง ๔๙ ๗ เขาพระอังคาร บุรีรัมย
๓๓๖ สามเณรปรียราช รุงสวัสด์ิ ๑๗ หวยหินฝน ชัยภูมิ
๓๓๗ พระมหาบุญเรือน โชติวโร ตนกะหาด ๕๖ ๕ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ
๓๓๘ พระมหาอภิชาติ อภิฺญชาโต ภาคพรม ๒๔ ๔ ศาลาลอย สุรินทร
๓๓๙ พระมหาศุภชัย ฐานวีโร สมจิต ๒๖ ๔ สระบัวแดง สุรินทร
๓๔๐ พระมหาวัลลภ วชิรวํโส เดชผิว ๔๐ ๑๐ สงางาม ปราจีนบุรี
๓๔๑ พระมหาอํานาจ จารุธมฺโม ปนคํา ๓๘ ๔ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
๓๔๒ พระมหาสุริยา ปภสฺสโร ภูม่ิงดาว ๓๐ ๑๑ แกวพิจิตร ปราจีนบุรี (ธ)
๓๔๓ พระมหาณัฏฐพล วิสุทฺธาจาโร บุญยะฤทธิ์ ๕๒ ๑๓ พราหมณี นครนายก
๓๔๔ พระมหาวิรัตน วรปฺโญ พูลสวัสดิ์ ๕๑ ๑๑ อุดมธานี นครนายก
๓๔๕ พระมหาวัชรพงศ ฐานวโร กําพลรัตน ๓๗ ๗ อุดมธานี นครนายก
๓๔๖ พระมหาธาตรี ชาคโร แสงคุณ ๖๐ ๑๖ ชาง นครนายก
๓๔๗ พระครูปลัดสํารวย เขมปฺโญ กองมูล ๔๗ ๒๖ เช่ียวโอสถ นครนายก
๓๔๘ พระมหาปรเมศวร ปฺญาวชิโร เทียมทิพย ๓๘ ๑๔ เช่ียวโอสถ นครนายก
๓๔๙ พระมหาพชร กิตฺติภทฺโท โภชฌงค ๒๙ ๘ ปตุลาธิราชรังสฤษฏ์ิ ฉะเชิงเทรา
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑๒/๑๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๕๐ สามเณรอภิชัย ลาน้ําเท่ียง ๑๘ เหลาออย สระแกว
๓๕๑ พระมหานิกร อาภากโร กาลมูล ๔๓ ๘ จรูญราษฏร ชลบุรี
๓๕๒ พระมหาอภิชาติ กนฺตชาโต กันแตง ๓๖ ๕ จรูญราษฏร ชลบุรี
๓๕๓ พระมหาสุเมธ สุเมโธ นอยแจง ๓๒ ๓ จรูญราษฏร ชลบุรี
๓๕๔ พระมหารัฐวุฒิ สุเมโธ เหลืองธรรมวงค ๓๖ ๑๓ เกาโบราณ ชลบุรี
๓๕๕ พระมหาวสันต ปฺญาวุทฺโฒ การสวาง ๔๓ ๕ โคกทาเจริญ ชลบุรี
๓๕๖ พระมหามนเทียนทอง ฐานากโร ชูรัตน ๕๒ ๘ โคกทาเจริญ ชลบุรี
๓๕๗ พระมหาวิโรจน วิโรจโน จากรัมย ๔๗ ๕ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี
๓๕๘ พระมหาองอาจ จิรสีโล คงสิม ๓๘ ๙ อมพนม ชลบุรี
๓๕๙ พระมหาโกศล วีรคุโณ เพียรธรรม ๕๐ ๑๕ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๖๐ พระมหาณฐนนท อาวุธปฺโญ วารีพัฒน ๓๕ ๑๔ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๖๑ พระมหาอรรถพล อตฺถพโล บัวจันทร ๕๒ ๑๒ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๖๒ พระมหานพนัย จารุวณฺโณ ชมช่ืน ๓๒ ๗ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๖๓ พระมหาวิศรุต เตชวโร จันทรเรือง ๓๔ ๓ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๖๔ สามเณรทักดนัย โพธ์ิศรีดา ๑๗ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๖๕ สามเณรอิทธิพล กระช้ัน ๑๖ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๖๖ สามเณรสิงหราช พวงจันทร ๑๖ ชองแสมสาร ชลบุรี
๓๖๗ พระมหาวีรเวทย วิสุทฺธสีโล เสนาวัง ๓๒ ๖ เนินพระ ระยอง
๓๖๘ สามเณรจิรภัทร พุมทอง ๑๖ โคงสนามเปา จันทบุรี
๓๖๙ พระมหานัฐพล ธมฺมวิชฺโช กุลคํา ๒๗ ๗ สุทธิวารี จันทบุรี
๓๗๐ สามเณรภัสดา พาสุข ๑๙ ซอยสอง จันทบุรี
๓๗๑ สามเณรกันธร เติมตอ ๑๔ ซอยสอง จันทบุรี
๓๗๒ พระมหาอดิศักด์ิ อติสกฺโก เกตุโตกุล ๒๒ ๒ บางปรือ ตราด
๓๗๓ พระมหาวันชนะ ปฺญาวุโธ ทองอน ๓๖ ๕ วังตะกู นครปฐม
๓๗๔ พระมหาจตุพร โชติธมฺโม ปลองทอง ๓๖ ๔ ธรรมมณฑล นครปฐม
๓๗๕ พระครูสังฆวิจารณ เกตุญาโณ อัครบัณฑิตวงศ ๔๒ ๑๑ ญาณเวศกวัน นครปฐม
๓๗๖ พระมหาสุรเดช ฐิตสทฺโธ ทองสุกใส ๒๓ ๔ สวนหงส สุพรรณบุรี
๓๗๗ สามเณรสมรักษ ดิษกุล ๑๕ สวนหงส สุพรรณบุรี
๓๗๘ สามเณรพัสกร เขียวเซ็น ๑๘ ราษฎรประชุมชนาราม กาญจนบุรี
๓๗๙ สามเณรจิระ ๑๕ ราษฎรประชุมชนาราม กาญจนบุรี
๓๘๐ สามเณรปฏิภาณ ดอกรัก ๑๓ ราษฎรประชุมชนาราม กาญจนบุรี
๓๘๑ พระมหาณรงคฤทธ์ิ ฐานวโร หนูชาวนา ๒๓ ๔ พุน้ํารอนรัตนคีรี กาญจนบุรี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑๓/๑๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๘๒ สามเณรพิภพ ปานเทศ ๑๙ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ)
๓๘๓ พระมหากฤษฎาพลพัชร กตปฺโญ ผดุงกิจ ๒๑ ๑ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ)
๓๘๔ สามเณรอนวัช บุญชวย ๑๕ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ)
๓๘๕ สามเณรคณิสรเมธ ทองขุนนา ๑๙ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ)
๓๘๖ พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิปฺโญ คําพู ๓๑ ๕ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
๓๘๗ พระมหาวิทวัส นนฺทิโย เทศพันธ ๓๓ ๔ โกรกกราก สมุทรสาคร
๓๘๘ พระมหาทรงยศ เขมงฺกโร สมวรรณดี ๒๗ ๗ ดอนไกดี สมุทรสาคร
๓๘๙ พระมหาจิรโชติ จิรโชโต ม่ังมี ๒๕ ๔ ทาผา ราชบุรี
๓๙๐ พระมหาณัชพงษชัย กตนาโถ ศรีสุทธ์ิ ๔๑ ๗ พิทักษเทพาวาส ราชบุรี
๓๙๑ พระมหาไพบูลย ปฺญาวโร นามวงษา ๒๔ ๕ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ)
๓๙๒ สามเณรธีรไนย ไชยา ๑๖ สุวรรณมาศมงคล เพชรบุรี (ธ)
๓๙๓ พระมหาสุรวิชญ ปยธมฺโม วุฒิธรรมกิตติ ๒๙ ๕ เพชรสมุทร วรวิหาร สมุทรสงคราม
๓๙๔ พระมหานิตินนท สติสมฺปนฺโน สมุทรสกุลเจริญ ๒๕ ๔ เพชรสมุทร วรวิหาร สมุทรสงคราม
๓๙๕ พระมหาอัครพล ธมฺมพโล พิมพิทักษ ๓๘ ๖ ประดู พระอารามหลวง สมุทรสงคราม
๓๙๖ พระมหาชัยพงษ เตชวโร เท่ียงดาห ๓๐ ๓ เกตการาม พระอารามหลวง สมุทรสงคราม (ธ)
๓๙๗ พระมหาอนพัทย ธมฺมวีโร คําเรืองโรจน ๖๐ ๓ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ
๓๙๘ พระมหามานะชัย อินฺทวณฺโณ เตชะนอก ๓๒ ๖ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ
๓๙๙ พระมหาภาณุพงศ ฐิตวํโส คลายทอง ๒๕ ๕ ทุงนอย ประจวบคีรีขันธ
๔๐๐ พระศรัณยวุฒิ ปยรตโน คีรีนพรัตน ๒๙ ๓ สุขสําราญ ประจวบคีรีขันธ
๔๐๑ สามเณรภูวนาถ แกวอุดม ๑๙ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช
๔๐๒ สามเณรกรัณฑ สงเล็ก ๑๘ ประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช
๔๐๓ พระมหาเฉลียว ปฺญาวโร จุติกมล ๖๖ ๘ พระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช (ธ)
๔๐๔ สามเณรบุญพรรณ หวามา ๑๙ พระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช (ธ)
๔๐๕ พระมหาสมเกียรติ ปทุมจิตฺโต บัวผดุง ๔๔ ๕ ขันเงิน ชุมพร
๔๐๖ สามเณรชาญวุฒิ ทองแกว ๑๗ ขันเงิน ชุมพร
๔๐๗ พระมหาเสริมวิทย เปมสีโล บุญศรี ๓๑ ๖ แหลมปอ ชุมพร
๔๐๘ พระมหาวรพล ฐานวุฑฺโฒ นิยมสวัสด์ิ ๓๔ ๑๑ บอพุทธาราม สุราษฎรธานี
๔๐๙ พระมหาเทพรัตนะ พลญาโณ เทพเถ่ือน ๔๘ ๗ รัตนาราม สุราษฎรธานี
๔๑๐ พระมหานภัสถ มนฺตเสวี รักเมือง ๒๖ ๖ ดอนยา สุราษฎรธานี
๔๑๑ พระมหาวัชริศ ปฺญาวชิโร เกษโร ๖๘ ๘ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต
๔๑๒ พระมหาสุวรรณชาติ ญาณวีโร พุมเต ๓๔ ๑๓ กะพังสุรินทร ตรัง
๔๑๓ พระมหาชัยเจริญ ฉนฺทชาโต ศรีผล ๒๘ ๗ กะพังสุรินทร ตรัง
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑๔/๑๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๔๑๔ พระมหาชานนท อธิปฺุโญ ตะเคียนทอง ๒๙ ๕ กะพังสุรินทร ตรัง
๔๑๕ พระมหากฤษติน สารโท ธราพร ๓๑ ๔ กะพังสุรินทร ตรัง
๔๑๖ พระมหาเมธิชัย ชยปฺโญ ศีลวิศาล ๒๕ ๔ นิคมประทีป ตรัง
๔๑๗ พระมหาวุฒิไกร ฐิตสาโร หลีนะ ๒๗ ๗ มัชฌิมภูมิ ตรัง
๔๑๘ พระมหาบุญฤทธ์ิ สุรจิตฺโต หนูพุก ๕๘ ๕ มัชฌิมภูมิ ตรัง
๔๑๙ พระมหาธีรพันธุ ฐิตธมฺโม อินทชาติ ๒๙ ๘ ชัยมงคล สงขลา
๔๒๐ สามเณรไชยวัฒน ผุดผอง ๑๕ หาดใหญสิตาราม สงขลา
๔๒๑ สามเณรคมสัน ยอดมณี ๒๐ มหัตตมังคลาราม สงขลา
๔๒๒ สามเณรนิธิ มหาพฤกษ ๒๑ มหัตตมังคลาราม สงขลา
๔๒๓ พระมหาปยพงศ เตชปฺโญ สุวรรณมณี ๓๙ ๕ ไทรใหญ สงขลา
๔๒๔ สามเณรกองพจน ตามพานนท ๑๗ โคกเปยว สงขลา (ธ)
๔๒๕ พระมหาอังศุธร สุจิตฺโต จันทบูรณ ๒๗ ๕ คูหาสวรรค พัทลุง

รวม ๔๒๕ รูป

หมายเหตุ รายการนี้  ช่ือ  ฉายา  นามสกุล ฯลฯ ของนักเรียนรูปใดคลาดเคล่ือนไมตรงกับหลักฐาน
ใหเจาสํานักเรียนสวนกลางหรือเจาสํานักเรียนคณะจังหวัดสวนภูมิภาค มีหนังสือขอแกไข
ไปยังแมกองบาลีสนามหลวง   โดยสงถึงสํานักงานเลขานุการแมกองบาลีสนามหลวง
วัดปากน้ํา   แขวงปากคลองภาษีเจริญ   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
ไมเกิน วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา  เดือน ๕ เพื่อออก
ใบประกาศนียบัตรใหถูกตองตอไป.

 รับรองตามนี้

(พระพรหมโมลี)
แมกองบาลีสนามหลวง
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